
 Sida 1(42) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

Tid:   Onsdag den 18 augusti, klockan 08.30 – 15.05.  

Paus klockan 09.35-09.50, 12.05-13.00,  

Plats: 
 

 Boråsvägen 40, Kinna, digitalt. 

Beslutande:  (S) 

(L) 
(C) 

(M) 
(KD) 

Jessica Rodén  

Niklas Herneryd 
Lena Ferm Hansson 

Tomas Johansson 
Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) 
(S) 

(C) 
(M) 

(KD) 

Peter Landgren 
Christopher Thorsson 

Stefan Brunander 
Tomas Ekberg, klockan 08.30-14.55 

Elise Arnell 

  

 Tjänstepersoner 

 Karin Hydén Tillförordnad 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Martin Bertilsson Inköpschef/tillförordnad 

kanslichef 

 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 218-230 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller §§ 218-229, 
241-243 

 Malin Bexell Förvaltningschef 
samhällsbyggnads- 

förvaltningen/ 
tillförordnad 

näringslivschef  

§§ 234, 237 

 Elin Berg Planarkitekt § 234 

 Malin Silow Näringslivsutvecklare § 237 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 239, 241-

243  

 Lena Arvidsson Redovisningschef § 238 

 Rebecca Björkman Upphandlare § 239 

 Filip Berndtsson Upphandlare § 240 

 Matilda Johansson Skydd- och 

säkerhetschef 

§ 245 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2021-08-20, klockan 15.00 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 217-245 

Ellen Player Pellby 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-08-18, § 240 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-08-18 
Datum för anslags 
nedtagande 

2021-09-09 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-08-18, §§ 217-239, 241-245  

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-08-20 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-09-11 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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2021-08-18 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan  § 217/21 

Remiss gällande översyn av kommungemensamt reglemente 

för nämnderna 

§ 218/21 

Remiss gällande översyn av reglemente för 

kommunstyrelsen 

§ 219/21 

Remiss gällande översyn av reglemente för 

krisledningsnämnden 

§ 220/21 

Remiss gällande översyn av reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden 

§ 221/21 

Remiss gällande översyn av reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden 

§ 222/21 

Remiss gällande översyn av reglemente för miljönämnden § 223/21 

Remiss gällande översyn av reglemente för plan- och 

byggnadsnämnden 

§ 224/21 

Reglemente för socialnämnden § 225/21 

Remiss gällande översyn av reglemente för teknik- och 

servicenämnden 

§ 226/21 

Remiss gällande översyn av reglemente för valnämnden § 227/21 

Remiss gällande översyn av reglemente för 

äldreomsorgsnämnden 

§ 228/21 

Remiss gällande översyn av reglemente för 

överförmyndarnämnden 

§ 229/21 

Ansvarig utgivare för webbsändningar av 

kommunfullmäktiges sammanträden 

§ 230/21 

Fråga angående sponsring § 231/21 

Tolkförmedling Väst - budget och verksamhetsplan 2022-

2024 

§ 232/21 

Tolkförmedling väst - Årsredovisning 2020 § 233/21 

Förslag till yttrande § 234/21 

Revidering policy inköp och upphandling återremiss § 235/21 

Revidering riktlinje återremiss § 236/21 
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Antagande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen 

Sjuhärad 2025  

§ 237/21 

Översyn av riktlinjer för kravverksamhet Översyn av 

kommunens riktlinjer för kravverksamhet 

§ 238/21 

Godkännande av upphandlingsdokument § 239/21 

Godkännande av upphandlingsdokument - Telefoni som 

tjänst 

§ 240/21 

Anvisning till nämndplan 2022-2023 § 241/21 

Internkontroll 2020 § 242/21 

Översyn styrdokument Styrsystem för Marks kommun § 243/21 

Fråga angående underhåll av grönytor i Kinna centrum  § 244/21 

Information om Covid-19 § 245/21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 217/2021    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

-  Fråga angående underhåll av grönytor i Kinna centrum. 

-  Fråga angående sponsring. 

Dagens sammanträde 

Elise Arnell (KD) anmäler fråga angående underhåll av grönytor i Kinna centrum. 

Tomas Ekberg (M) anmäler fråga angående sponsring. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att så 

sker.  

 

____________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 218/2021   Dnr: KS 2021-341 

Remiss gällande översyn av kommungemensamt reglemente 

för nämnderna 

Arbetsutskottets beslut 

Följande tillägg görs i 7 §: ”Nämnderna ska samråda med de kommunala råden 

(som finns i kommunen) och informera dem om sin verksamhet där de kan vara 

berörda.” 

Förslag till kommungemensamt reglemente remitteras till samtliga nämnder, vilka 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen. Sådan översyn behöver nu ske. Förslag till nytt 

kommungemensamt reglemente för nämnderna har tagits fram, vilket bygger på 

det förslag till reglemente för styrelse och nämnder som Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) tog fram 2019 efter att den nya kommunallagen trädde i kraft. 

Förslag till justeringar har tagits fram i samråd med berörda förvaltningar. Remiss 

behöver nu ske till berörda nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut 

fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till kommungemensamt reglemente remitteras till samtliga nämnder, vilka 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att följande tillägg görs i 7 §: ”Nämnderna ska 

samråda med de kommunala råden (som finns i kommunen) och informera dem om 

sin verksamhet där de kan vara berörda.” 

 

Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2021-08-18 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet i övrigt antar förslag till 

kommungemensamt reglemente, samt att detta remitteras till samtliga nämnder, 

vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 

kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

 

Förslaget antas. 

 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219/2021   Dnr: KS 2021-342 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Remiss gällande översyn av reglemente för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen remitteras till samtliga nämnder, vilka 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen. Sådan översyn behöver nu ske. Förslag till nytt 

reglemente för kommunstyrelsen har tagits fram, vilket bygger på det förslag till 

reglemente för styrelse och nämnder som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

tog fram 2019 efter att den nya kommunallagen trädde i kraft. Remiss behöver nu 

ske till kommunens nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas 

om nytt reglemente.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen remitteras till samtliga nämnder, vilka 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för kommunstyrelsen remitteras till 

samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på 

remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

________________________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 220/2021   Dnr: KS 2021-395 

Remiss gällande översyn av reglemente för 

krisledningsnämnden 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden remitteras till samtliga nämnder, 

vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 

kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Remiss behöver nu ske till 

kommunens nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt 

reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden remitteras till samtliga nämnder, 

vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 

kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för krisledningsnämnden remitteras 

till samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på 

remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

_____________________ 
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§ 221/2021   Dnr: KS 2021-345 

Remiss gällande översyn av reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden remitteras till samtliga 

nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas 

till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till justeringar har tagits 

fram i samråd med berörd förvaltning. Remiss behöver nu ske till kommunens 

nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden remitteras till samtliga 

nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas 

till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

remitteras till samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

______________________ 
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§ 222/2021   Dnr: KS 2021-346 

Remiss gällande översyn av reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden remitteras till samtliga 

nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas 

till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till justeringar har tagits 

fram i samråd med berörd förvaltning. Remiss behöver nu ske till kommunens 

nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente. 

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden remitteras till samtliga 

nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas 

till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

remitteras till samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

____________________ 
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§ 223/2021   Dnr: KS 2021-348 

Remiss gällande översyn av reglemente för miljönämnden 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för miljönämnden remitteras till samtliga nämnder, vilka 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till justeringar har tagits 

fram i samråd med berörd förvaltning. Remiss behöver nu ske till kommunens 

nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för miljönämnden remitteras till samtliga nämnder, vilka 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för miljönämnden remitteras till 

samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på 

remissen lämnas till kommun-ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

_______________________ 
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§ 224/2021   Dnr: KS 2021-347 

Remiss gällande översyn av reglemente för plan- och 

byggnadsnämnden 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för plan- och byggnadsnämnden remitteras till samtliga 

nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas 

till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till justeringar har tagits 

fram i samråd med berörd förvaltning. Remiss behöver nu ske till kommunens 

nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för plan- och byggnadsnämnden remitteras till samtliga 

nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas 

till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för plan- och byggnadsnämnden 

remitteras till samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

____________________ 
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§ 225/2021   Dnr: KS 2021-350 

Remiss gällande översyn av reglemente för socialnämnden 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för socialnämnden remitteras till samtliga nämnder, vilka 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till justeringar har tagits 

fram i samråd med berörd förvaltning. Remiss behöver nu ske till kommunens 

nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för socialnämnden remitteras till samtliga nämnder, vilka 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för socialnämnden remitteras till 

samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på 

remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

_______________________ 
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§ 226/2021   Dnr: KS 2021-349 

Remiss gällande översyn av reglemente för teknik- och 

servicenämnden 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för teknik- och servicenämnden remitteras till samtliga 

nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas 

till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till justeringar har tagits 

fram i samråd med berörd förvaltning. Remiss behöver nu ske till kommunens 

nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för teknik- och servicenämnden remitteras till samtliga 

nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas 

till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för teknik- och servicenämnden 

remitteras till samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

____________________ 
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§ 227/2021   Dnr: KS 2021-343 

Remiss gällande översyn av reglemente för valnämnden 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för valnämnden remitteras till samtliga nämnder, vilka 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till justeringar har tagits 

fram i samråd med berörd förvaltning. Remiss behöver nu ske till kommunens 

nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för valnämnden remitteras till samtliga nämnder, vilka 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för valnämnden remitteras till 

samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på 

remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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§ 228/2021   Dnr: KS 2021-351 

Remiss gällande översyn av reglemente för 

äldreomsorgsnämnden 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för äldreomsorgsnämnden remitteras till samtliga nämnder, 

vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 

kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Reglementet för äldreomsorgsnämnden tillkom 2015 när nämnden 

bildades. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn av 

samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till justeringar har tagits fram 

i samråd med berörd förvaltning. Remiss behöver nu ske till kommunens nämnder 

för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för äldreomsorgsnämnden remitteras till samtliga nämnder, 

vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 

kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för äldreomsorgsnämnden 

remitteras till samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

____________________ 
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§ 229/2021   Dnr: KS 2021-344 

Remiss gällande översyn av reglemente för 

överförmyndarnämnden 

Arbetsutskottets beslut  

Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden remitteras till samtliga nämnder, 

vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 

kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till justeringar har tagits 

fram i samråd med berörd förvaltning. Remiss behöver nu ske till kommunens 

nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2021. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden remitteras till samtliga nämnder, 

vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 

kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till reglemente för överförmyndarnämnden 

remitteras till samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2021. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

_____________________ 
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§ 230/2021   Dnr: KS 2021-297 

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén utses till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunstyrelsens sammanträden på www.mark.se till och med den 

30 november 2021 och från och med den 1 december 2021 är det ordförande Lisa 

Dahlberg. 

Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson utses till ersättare till 

ansvarig utgivare efter ordförande. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunfullmäktiges ordförande Eva-Karin Torhem Arnell utses till ansvarig 

utgivare för sändningar av fullmäktiges sammanträden på www.mark.se. 

Kommunfullmäktiges vice ordförande Rolf Skarin utses till ersättare till ansvarig 

utgivare efter ordförande. 

Kommunfullmäktiges andra vice ordförande AnnSofi Tureson utses till ersättare till 

ansvarig utgivare efter vice ordförande. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges och numera även kommunstyrelsens sammanträden spelas in 

och sänds i realtid på www.mark.se. Direktsändningar via internet bedöms som 

radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL. Kommunen 

behöver därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare 

till Myndigheten för press, radio och tv. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 juni 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén utses till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunstyrelsens sammanträden på www.mark.se till och med den 

30 november 2021 och från och med den 1 december 2021 är det ordförande Lisa 

Dahlberg. 

Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson utses till ersättare till 

ansvarig utgivare efter ordförande. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

http://www.mark.se/
http://www.mark.se/
http://www.mark.se/
http://www.mark.se/
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Kommunfullmäktiges ordförande Eva-Karin Torhem Arnell utses till ansvarig 

utgivare för sändningar av fullmäktiges sammanträden på www.mark.se. 

Kommunfullmäktiges vice ordförande Rolf Skarin utses till ersättare till ansvarig 

utgivare efter ordförande. 

Kommunfullmäktiges andra vice ordförande AnnSofi Tureson utses till ersättare till 

ansvarig utgivare efter vice ordförande. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén utses till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunstyrelsens sammanträden på www.mark.se till och med den 

30 november 2021 och från och med den 1 december 2021 är det ordförande Lisa 

Dahlberg. 

Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson utses till ersättare till 

ansvarig utgivare efter ordförande. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunfullmäktiges ordförande Eva-Karin Torhem Arnell utses till ansvarig 

utgivare för sändningar av fullmäktiges sammanträden på www.mark.se. 

Kommunfullmäktiges vice ordförande Rolf Skarin utses till ersättare till ansvarig 

utgivare efter ordförande. 

Kommunfullmäktiges andra vice ordförande AnnSofi Tureson utses till ersättare till 

ansvarig utgivare efter vice ordförande. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Myndigheten för press, radio och tv 

 

_________________________ 

 

 

§ 231/2021    

http://www.mark.se/
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Fråga angående sponsring  

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Tomas Ekberg (M) ställer fråga angående riktlinjer för sponsring. Tillförordnad 

kommundirektör Karin Hydén meddelar att det finns ett uppdrag att ta ett fram 

tydliggörande regelverk kring sponsring, vilket förväntas vara på plats inom kort. 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras, och finner att förslaget antas.  

 

____________________ 
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§ 232/2021   Dnr: KS 2021-410 

Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling 

Väst 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Som ett resultat av pandemin utfördes något färre tolkuppdrag än budgeterat för 
2020. Under första delen av 2021 har dock efterfrågan på tolk åter ökat och 

efterfrågan på distanstolkning, då främst telefontolkning, dominerar. Även 
distanstolkning via skärm har ökat stadigt och förbundet arbetar ständigt med att 

möta kundernas förändrade behov.  
 
Förbundet finansieras av intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras 
enligt självkostnadsprincipen. En normal kostnadsutveckling förväntas 
fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en snitthöjning om 2,7 %. 

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 
2022. Efter omprövning av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar 
förväntas investeringen vara helt avskriven år 2023 vilket resulterar i att 
avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna kostnad bedöms vara 
av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget med 
negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av 
förbundets egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås 
därmed ej behöva återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser 
gällande balanskravet med åberopande av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs 
av att det beräknade underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående 
påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning. Därutöver har förbundet 
över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid situationer av 
engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 juni 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Dagens sammanträde 

Inköpschef/tillförordnad kanslichef Martin Bertilsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling 

Väst godkänns. 
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Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Tolkförmedling Väst 

______________________ 
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§ 233/2021   Dnr: KS 2021-262 

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling väst godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 
 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Direktionen för tolkförmedling väst beslutade den 26 mars 2021 att godkänna 

årsredovisning för 2020. Enligt förbundsordningen ska årsredovisningen sedan 

översändas till medlemskommunerna för behandling i kommunfullmäktige där även 

beslut om ansvarsfrihet för direktionens ledamöter ska behandlas.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 juni 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling väst godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 

Inköpschef/tillförordnad kanslichef Martin Bertilsson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att årsredovisning 2020 för Tolkförmedling väst godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Tolkförmedling väst 

_____________________ 
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§ 234/2021   Dnr: KS 2021-294 

Yttrande om upphävande av utvecklingsplan BoHäM 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun har inget att erinra mot förslaget att upphäva utvecklingsplan 

BoHäM. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Marks kommun har tagit del av förslaget gällande att upphäva utvecklingsplanen 

BoHäM. Bollebygds kommun önskar synpunkter på att utvecklingsplanen upphävs 

då den inte överensstämmer med pågående Översiktsplanearbete ÖP i Bollebygd, 

detta främst då ingen station kommer etableras i Bollebygd på den nya stambanan 

mellan Göteborg och Borås.  

Förslaget har remitterats till Marks kommun den 20 april 2021. Med sista 

svarsdatum 30 juni. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med Bollebygds kommun och 

meddelat att ett svar kommer, fast först efter kommunfullmäktiges möte i 

september.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 juni 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun har inget att erinra mot förslaget att upphäva utvecklingsplan 

BoHäM. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Elin Berg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommun har inget att erinra mot förslaget att 

upphäva utvecklingsplan BoHäM. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Bollebygds kommun 

___________________ 
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§ 235/2021   Dnr: KS 2021-279 

Revidering policy för inköp och upphandling 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reviderad policy för inköp och upphandling antas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Revidering har gjorts av policy för inköp och upphandling för anpassning till 

förändrade förutsättningar och behov. Revidering ska göras var fjärde år och skulle 

gjorts 2020. I denna reviderade policy tydliggörs inköpsverksamhetens betydelse 

för rättssäker hantering och för att möjliggöra goda affärer. Vidare ges tydligare 

inriktning av samordning och samverkan samt förtydliganden om ansvarsfrågor. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2021-05-26 att  skulle 

återemitteras för att åter tas upp till beslut tillsammans med riktlinjerna som 

återemitterades för komplettering. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 juli 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reviderad policy för inköp och upphandling antas. 

Dagens sammanträde 

Inköpschef/tillförordnad kanslichef Martin Bertilsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reviderad policy för inköp och upphandling antas. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

_______________________ 
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§ 236/2021   Dnr: KS 2021-280 

Revidering av riktlinje för inköp och upphandling 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reviderade riktlinjer för inköp och upphandling antas. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Revidering har gjorts av riktlinjer för inköp och upphandling för anpassning till 

förändrade förutsättningar och behov. Revidering ska göras var fjärde år och skulle 

gjorts 2020. I dessa reviderade riktlinjer har ansvarsfrågor tydliggjorts och ökat 

fokus har lagts på intern och extern samverkan. Inköpsenheten får ökat ansvar 

avseende direktupphandlingar samt tydligare ansvar avseende ledning och 

samordning av avtalsuppföljning. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2021-05-26 att  skulle 

återemitteras för att lägga till ordet ETISKT i meningen ” Kommunens inköp och 

upphandling ska stimulera till en marknad som präglas av en långsiktigt hållbar 

utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv i enlighet med 

kommunens styrdokument.” Riktlinjerna är nu uppdaterade i enlighet med detta 

beslut. 

Näringslivsrådet har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på riktlinjerna 

under återremisstiden. Dock har inga synpunkter inkommit. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reviderade riktlinjer för inköp och upphandling antas. 

Dagens sammanträde 

Inköpschef/tillförordnad kanslichef Martin Bertilsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reviderade riktlinjer för inköp och upphandling antas. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelse 

____________________ 
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§ 237/2021   Dnr: KS 2021-329 

Antagande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 

2025 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun antar Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025. Marks 

kommun tar med detta inte beslut om eventuell framtida finansiering. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Destination Boråsregionen är ett tillväxtprojekt inom ramarna för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund. Nätverket består av representanter från de åtta 

deltagande kommunerna. Syftet med projektet är att ta fram en strategi för 

samverkan i besöksnäringsfrågor genom att identifiera vilka områden som ska 

prioriteras på en delregional nivå. Samverkan ska också ske med övriga delregioner 

i Västragötalandsregionen samt andra aktörer.  

Under hösten 2020 har Destination Boråsregionen tillsammans med ett 

konsultföretag arrangerat workshops som näringsliv, tjänstepersoner och politiker 

deltagit i. Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 föreslås vägleda 

arbetet de kommande fem åren.  

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har antagit Besöksnäringsstrategi 

Boråsregionen Sjuhärad 2025. I ett sammanträdesprotokoll § 20, 2021-04-16 

rekommenderar direktionen medlemskommunerna att anta Besöksnäringsstrategi 

Boråsregionen Sjuhärad 2025 och ger förbundskansliet i uppdrag att utreda 

formerna för genomförandet av strategin. Hur formerna och en eventuell 

finansiering av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 kommer se ut, 

är ännu inte fastställt.  

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 lyftes som ett 

informationsärende på kommunstyrelsens den 31 mars 2021. 

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025:s vision identifierar att 

destination Sjuhärad/Boråsregionen ska bli det givna valet i Väst för ”närodlade 

globetrotters” och ”aktiva” upptäckare. Strategin utgörs av tre så kallade 

positionsteman som har beröringspunkter mellan varandra: 

• ”Koppla på och koppla av i naturen” 

• ”Lära och uppleva design, konst och textil” 

• ”Träna och tävla för bättre hälsa” 

Vid sidan av dessa positionsteman finns nedanstående uppsättning strategier som 

konkretiseras inriktningen för att genomföra strategin på en övergripande nivå.   
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• Utveckla digitala och fysiska tillgängligheten 

• Omvärldsbevakning och analys 
• Produkt-, affärs- och destinationsutveckling (behålla småskaligheten) 

• Lyfta matupplevelserna 

• Paketera mera (bo, äta, göra) 
• Göra invånare till stolta ambassadörer 

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 juni 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun antar Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025. 

Dagens sammanträde 

Näringslivsutvecklare Malin Silow redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att Marks kommun antar Besöksnäringsstrategi 

Boråsregionen Sjuhärad 2025. Marks kommun tar med detta inte beslut om 

eventuell framtida finansiering.  

Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen, info@boråsregionen.se  

____________________ 

  

mailto:info@boråsregionen.se
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§ 238/2021   Dnr: KS 2021-358 

Översyn av riktlinjer för kravverksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun antar Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025. Marks 

kommun tar med inte beslut om eventuell framtida finansiering. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Revidering har gjorts av riktlinjer för kommunens kravverksamhet. Riktlinjerna har 

kompletterats för att ta hänsyn till bestämmelser om amorteringsplan i 

Vattentjänstlagen. Eftersom en översyn av riktlinjerna ändå skulle gjorts under 

2022 har andra justeringar av riktlinjerna också arbetats in. Arbetet har förankrats 

med berörda avdelningar inom teknik- och serviceförvaltningen som är utförare av 

kravverksamheten. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 juni 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reviderade riktlinjer för kommunens kravverksamhet antas.  

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reviderade riktlinjer för kommunens kravverksamhet 

antas. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

____________________ 
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§ 239/2021   Dnr: KS 2021-464 

Godkännande av upphandlingsdokument avseende 

interimschefer  

Arbetsutskottets beslut 

Upphandlingsdokumentet avseende interimschefer godkänns.  

Ärendet 

Marks kommun har behov av konsulter som ska fylla tillfälliga eller längre behov 
som uppstår till följd av exempelvis anställd personals sjukdom, tjänstledighet och i 
väntan på nyrekrytering. För att kunna lösa dessa behov behöver det finnas 
ramavtal att avropa ifrån. 

Upphandlingsvärdet för Marks kommun beräknas uppgå till 8 000 000kr fördelat 
över 4 år. 

Upphandlingen är nämndsövergripande och genomförs med enligt Lagen om 

offentlig upphandling, LOU. Upphandlingen avser Marks kommun och Bollebygds 

kommun. 

Avtalet kommer att löpa två år, med beräknad avtalsstart 2021-11-01. Kommunen 

har därefter möjlighet att, på i övrigt oförändrade villkor, förlänga avtalet med 

maximalt 12 månader vid högst 2 tillfällen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandlingsdokumentet avseende interimschefer godkänns.  

Dagens sammanträde 

Upphandlare Rebecca Björkman redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet avseende interimschefer 

godkänns.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-  

____________________ 
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§ 240/2021   Dnr: KS 2021-79 

Godkännande av upphandlingsdokument avseende telefoni 

som tjänst  

Arbetsutskottets beslut 

Upphandlingsdokumentet för upphandling av telefoni som tjänst godkänns, med 

föreslagna redaktionella ändringar. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

___________________________ _________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande    Justerande 

Ärendet 

Kommunens befintliga avtal för telefoni och tillhörande tjänster löper ut 2021-12-

16. Kommunen är i behov att ha ett avtal som omfattar kommunens behov av 

telefoni, behöver en ny upphandling genomföras.  

I framtagandet av upphandlingsdokumentet har fokus legat på att få med de delar 

som är vitala för kommunen, men också på utveckling som tillför kommunen ny 

funktionalitet som möjliggör effektivisering och en höjning av kvaliteten. 

Den befintliga telefonilösningen består utav ett grundavtal, med ett tilläggsavtal. 

För att underlätta hanteringen av avtalet, samt öka förutsägbarheten omfattar det 

här upphandlingsdokumentet funktionaliteten som ges i det tidigare grundavtalet, 

samt tilläggsavtal. Detta för att vi ska kunna träffa ett avtal som omfattar hela 

kommunens behov. 

Upphandlingsvärdet beräknas uppgå till 24 000 000 SEK, sett över hela 

avtalsperioden (4 år).  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandlingsdokumentet för upphandling av telefoni som tjänst godkänns. 

Dagens sammanträde 

Upphandlare Filip Berndtsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet för upphandling av telefoni som 

tjänst godkänns, med föreslagna redaktionella ändringar.   

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-  

____________________ 
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Anvisning till nämndplan 2022-2023  

Arbetsutskottets beslut 

Anvisning till nämndplan 2022-2023 godkänns. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger 
kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges budget 
fastställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin verksamhet. 
Nämndplanen kan ses som en beställning till förvaltningen och utifrån den 
fastställer sedan förvaltningschefen i en verksamhetsplan hur de politiska besluten 
ska verkställas.  

Nämndplanen ska vara beslutad under december månad. 

I Budget 2021-2024 för Marks kommun gjordes satsningar för att bli "Bästa 
barnkommun" och en attraktiv arbetsgivare samt också för att förbättra 
förutsättningar för företagande i kommunen. I anvisningarna för nämndplan står att 
aktuella satsningar är långsiktiga och att nämnderna ska ta hänsyn dessa delar i 
sitt planeringsarbete.  

Anvisningarna säger också om att nämnd i sitt planeringsarbete ska beakta 
fullmäktiges styrdokument som talar om VAD som ska göras (d.v.s strategi, 
program, plan). En strategi som berör samtliga nämnder är näringslivsstrategin 
(”näringslivsprogrammet”). 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 juli 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Anvisning till nämndplan 2022-2023 godkänns. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att anvisning till nämndplan 2022-2023 godkänns. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Valda revisorer 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Miljönämnden 

Plan- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 

Teknik- och servicenämnden 
Valnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 
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Karin Hydén, KLK 

Mari Sandell Molander, BUF  
Rasmus Torngard, KFF 

Malin Bexell, SBF 
Talieh Ashjari, SOC 

Marja-Lena Uitto Adolfsson, TSF 

 

Övriga 

Kristian Johansson, tf ekonomichef 

Pelle Pellby, HR-chef 

Martin Bertilsson, tf kanslichef (inkl ÖFN, VN) 

Fredrik Carlsson, PwC 

Peter Wank, PwC 

 

____________________ 
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Uppföljning av internkontrollarbetet  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av nämnders och styrelsers internkontroll 

2020. 

Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att i senast i samband med 

oktoberrapporten 2021 redovisa vad nämnden har gjort för att åtgärda de brister 

som identifierats i nämndens internkontrollarbete.  

Ärendet 

Enligt kommunallagen har varje nämnd ansvar för att den interna kontrollen är 

tillräcklig inom nämndens verksamhetsområde. Enligt Marks kommuns 

kommungemensamma reglementet för nämnderna och det gemensamma 

ägardirektivet för bolagen ska nämnder och styrelser årligen rapportera till 

kommunstyrelsen om sitt arbete med den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska 

i sin tur utvärdera den samlade interna kontrollen och vid behov aktualisera 

förbättringar. 

Kommunledningskontoret har gjort en uppföljning av internkontrollarbetet 2020. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 juli 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av nämnders och styrelsers internkontroll 

2020. 

Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att i senast i samband med 

oktoberrapporten 2021 redovisa vad nämnden har gjort för att åtgärda de brister 

som identifierats i nämndens internkontrollarbete.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen noterar uppföljningen av nämnders och 

styrelsers internkontroll 2020. Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och 

fritidsnämnden att i senast i samband med oktoberrapporten 2021 redovisa vad 

nämnden har gjort för att åtgärda de brister som identifierats i nämndens 

internkontrollarbete.   

Förslaget antas.  
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Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser, för kännedom 

Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd 

___________________ 
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Översyn av  styrdokument styrsystem för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Styrdokumentet Styrsystem för Marks kommun är i behov av en översyn. Arbetet 

har pågått under våren och förvaltningen vill nu ha dialog om vissa förslag till 

förändringar i dokumentet, innan att ärendet lyfts för beslut. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 juli 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

- 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244/2021    
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Fråga angående underhåll av grönytor i Kinna centrum  

Dagens sammanträde 

Elise Arnell (KD) ställer fråga angående underhåll av grönytor i Kinna centrum, då 

underhållet för närvarande ser bristfälligt ut.  

Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Marja-Leena Uitto Adolfsson 

informerar i skrift, via tillförordnad kommundirektör Karin Hydén, att arbete pågår 

med att effektivisera arbetsrutiner. Mer medel kommer dessutom att äskas i budget 

2022 för skötsel av grönområden.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

 

___________________ 
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Information om situationen angående Covid-19  

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson ger arbetsutskottet information om 

situationen angående Covid-19.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare har i sina handlingar inför dagens 

sammanträde kunnat läsa omvärldsbevakning vecka 32 samt Marks kommuns 

rapport till Länsstyrelsen per den 12 augusti 2021.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


